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Het gebruik van Clickwrap-technologie is 
een handige en effectieve manier om een 
overeenkomst aan te gaan met consumenten 
of commerciële klanten, en heeft als zodanig 
een explosieve groei doorgemaakt. De term 
'Clickwrap' wordt vaak gebruikt om een proces 
voor online contractsluiting aan te duiden, 
waarbij het bedrijf dat producten of diensten 
aanbiedt de voorwaarden van de overeenkomst 
weergeeft, die de potentiële klant vervolgens 
accepteert door op een knop te klikken en/of 
door een selectievakje aan te vinken (bijv. 'Ik  
ga akkoord').1 

Ook wanneer een bedrijf ervoor kiest om bij online transacties een Clickwrap-
proces te gebruiken, zoals hieronder nader wordt besproken, mogen essentiële 
elementen bij het opstellen van contracten (zoals kennisgeving, mogelijkheid tot 
inzage en wederzijdse instemming) niet worden overgeslagen of weggelaten, 
wil er sprake zijn van een bindende en afdwingbare overeenkomst.2 In de 
jurisprudentie is er een lange reeks zaken die teruggaat tot de negentiende 
eeuw waarbij het concept 'instemming met een overeenkomst' enigszins flexibel 
werd opgevat. De eerste rechterlijke beslissing waarin de afdwingbaarheid 
van Clickwrap-overeenkomsten expliciet werd ondersteund, dateert uit 2002.3 
Rechters passen tegenwoordig echter strengere normen toe bij de beoordeling 
van de effectiviteit en billijkheid van online contractsluiting.4 Bij de rechterlijke 
analyse kan tot in detail worden ingegaan op het ontwerp van de website, de 
manier waarop de knop wordt gelabeld (bijv. 'Doorgaan' of 'Volgende' in plaats  
van 'Ik ga akkoord'), het gebruik van hoofdletters of kleine letters, kleurgebruik  
of opmaak die actie aanmoedigt of juist ontmoedigt, de grootte van het lettertype, 
belangrijke voorwaarden die door advertenties aan het zicht worden onttrokken 
of zelfs wat een 'redelijke internetgebruiker' zou aanzien voor de voorwaarden van 
de overeenkomst.5

In deze whitepaper komt het volgende aan bod: (i) de wetten die Clickwrap-
overeenkomsten ondersteunen, (ii) bepaalde algemene beginselen van contract- 
vorming die ongeacht het gebruikte medium van toepassing zijn, (iii) strategieën 
voor het ontwerpen van een elektronisch presentatieplatform of -proces om een 
bindende, afdwingbare en toelaatbare Clickwrap-overeenkomst te waarborgen, 
en (iv) overige overwegingen ten aanzien van contractsluiting in een  
elektronische omgeving.6



Clickwrap op grond van het Amerikaanse recht

Zoals hierboven vermeld, hebben de basisbeginselen van het verbintenissenrecht 
sinds het midden van de jaren negentig de afdwingbaarheid van Clickwrap-
overeenkomsten in de Verenigde Staten ondersteund.7 Sinds 1999 respectievelijk 
2000 wordt aanvullende wettelijke ondersteuning voor de afdwingbaarheid van 
Clickwrap-overeenkomsten geboden door de Uniform Electronic Transactions 
Act (UETA)8 en de Electronic Signatures in Global and National Commerce Act 
(ESIGN)9, en daarnaast worden Clickwrap-overeenkomsten ook ondersteund op 
grond van internationaal recht.10 De VS en de meeste buitenlandse rechtsgebie-
den erkennen dus als juridisch uitgangspunt dat veel elektronische contracten11 in 
dezelfde mate wettelijk afdwingbaar zijn als hun papieren equivalent.

In de VS kan voor elke transactie die onder ESIGN of de UETA valt, gebruik 
worden gemaakt van elektronische gegevens en elektronische ondertekening 
als alternatief voor papier en inkt als andere wetgeving vereist dat de transactie 
'schriftelijk' plaatsvindt of een 'handtekening' bevat. ESIGN en de UETA definië-
ren een 'elektronische handtekening' als zijnde 'een elektronisch geluid, symbool 
of proces dat is gekoppeld aan of logisch verband houdt met een document 
en wordt uitgevoerd of geaccepteerd door een persoon met de bedoeling het 
document te ondertekenen'. Voorbeelden van verschillende soorten elektronische 
handtekeningen onder de Amerikaanse wetgeving zijn onder meer een 'Ik ga 
akkoord'-knop, een selectievakje, een getypte naam, biometrische metingen en 
digitale handtekeningen die zijn aangemaakt met behulp van een PKI-certificaat 
(digitale certificaatversleutelingstechnologie). In veel gevallen is een formele 
ondertekening echter niet wettelijk verplicht om een rechtsgeldig en afdwingbaar 
contract te vormen.12  

 

Bij wijze van voorbeeld, en niet als beperking, vereisen de volgende contracten in 
de meeste Amerikaanse rechtsgebieden over het algemeen geen ondertekening:

·  De verkoop van goederen van minder dan USD 500 en huurcontracten met       
   betalingen van in totaal minder dan USD 1.000

·  Softwarelicenties

·  Inkoopcontracten

·  Contracten voor diensten die binnen één jaar moeten worden uitgevoerdz
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Zelfs als een handtekening niet vereist is, blijft het in het belang van een 
vertrouwende partij om de overeenkomst tussen de partijen te documenteren 
voor eventueel toekomstige raadpleging. ESIGN en de UETA staan partijen 
toe om gebruik te maken van elektronische documenten en de hierboven 
vermelde technologische methoden om hun intentie om gebonden te zijn 
aan of hun instemming met een online overeenkomst anderszins kenbaar te 
maken. Teneinde de afdwingbaarheid te waarborgen, dienen platforms in alle 
gevallen zodanig te worden ontworpen dat zij de intentie van een partij om aan 
de overeenkomst gebonden te zijn, weergeven en anderszins voldoen aan alle 
andere verplichte elementen in het kader van het opstellen van contracten.13

Clickwrap op grond van het recht van de EU en andere rechtsgebieden

Veel buitenlandse rechtsgebieden erkennen ook de rechtskracht en de toelaat-
baarheid van elektronische documenten. Maar hoewel de fundamentele Ame-
rikaanse wetgeving geen voorkeuren voor verschillende soorten elektronische 
handtekeningen onderscheidt,14 is dat in andere rechtsgebieden elders ter 
wereld vaak wel het geval. eIDAS (electronic IDentification Authentication and 
trust Services) is een verordening van de Europese Unie die een reeks normen 
vaststelt voor het verrichten van elektronische transacties in de Europese 
interne markt.15 eIDAS definieert een 'elektronische handtekening' als 'alle 
gegevens in elektronische vorm die aan andere gegevens in elektronische vorm 
zijn gekoppeld of er logisch verband mee houden en die door de ondertekenaar 
worden gebruikt om te ondertekenen' (ook wel een 'eenvoudige handtekening' 
genoemd). eIDAS onderscheidt daarnaast twee soorten elektronische 
handtekeningen die in het kader van de verordening een voorkeursbehandeling 
krijgen: 'geavanceerde' en 'gekwalificeerde' elektronische handtekeningen. Een 
geavanceerde elektronische handtekening moet: (i) op unieke wijze gekoppeld 
zijn aan de ondertekenaar, (ii) de ondertekenaar kunnen identificeren, (iii) 
gemaakt zijn met behulp van gegevens voor het aanmaken van handtekeningen 
waarover uitsluitend de ondertekenaar de controle heeft, en (iv) op zodanige 
wijze aan de ondertekende gegevens zijn gekoppeld dat elke latere wijziging in 
de gegevens kan worden opgespoord. Een voorbeeld van een geavanceerde 
elektronische handtekening is een handtekening van een persoon waarbij 
een digitaal PKI-certificaat wordt gebruikt dat aan die persoon is afgegeven. 
Gekwalificeerde elektronische handtekeningen zijn geavanceerde elektronische 
handtekeningen die ook 'moeten worden aangemaakt door een gekwalificeerd 
middel voor het aanmaken van handtekeningen en die gebaseerd zijn op 
een gekwalificeerd certificaat voor elektronische handtekeningen.”16 Hoewel 
een Clickwrap-proces geen geavanceerde of gekwalificeerde elektronische 
handtekening is in het kader van eIDAS, kan een Clickwrap-oplossing volstaan 
als een eenvoudige handtekening; als het proces goed is opgezet, de partijen 
instemmen met het gebruik en het gebruik door de desbetreffende EU-lidstaat is 
toegestaan voor het onderhavige soort document.17
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Clickwrap en het fundamentele verbintenissenrecht

Zoals opgemerkt moet een bedrijf dat gebruikmaakt van een Clickwrap-overeen-
komst niet alleen voldoen aan de vereisten voor het creëren van een afdwingbaar 
elektronisch document, maar moet het zich ook houden aan het fundamentele 
verbintenissenrecht teneinde een afdwingbaar contract op te stellen.18 De klant 
moet een effectieve kennisgeving van de contractvoorwaarden hebben ontvan-
gen. Dit vereist dat het bedrijf het proces voor de presentatie van de contract-
voorwaarden zorgvuldig ontwerpt, rekening houdend met onder andere de letter-
grootte en leesbaarheid, te meer omdat Clickwrap het vaakst wordt gebruikt voor 
toetredingscontracten ('kiezen-of-delen'-contracten die niet onderhandelbaar zijn 
voor de klant). Bij de beoordeling van dergelijke contracten kijken rechtbanken 
met name naar de presentatie van contractvoorwaarden die de relatie tussen het 
bedrijf en de klant veranderen, zoals clausules over arbitrage en forumkeuze en 
beperkingen van aansprakelijkheid en garantie.19 Een effectief Clickwrap-proces 
moet de partij dus een duidelijke gelegenheid bieden om de contractvoorwaarden 
door te nemen en er expliciet mee in te stemmen. De klant moet ook een zinvolle 
mogelijkheid hebben om een kopie van de contractvoorwaarden ter referentie te 
bewaren dan wel deze permanent online kunnen raadplegen.

Na de aanvaarding van de contractvoorwaarden moet de vertrouwende partij in 
staat zijn om bewijs te leveren in het geval dat zich later een geschil voordoet 
over de instemming van de klant en de overeengekomen contractvoorwaarden. 
De vertrouwende partij moet bewijsstukken bewaren van het proces (bijvoorbeeld 
representatieve schermafbeeldingen en processtromen), de identificatiekenmer-
ken van de klant, de datum en het tijdstip waarop de klant toegang kreeg tot de 
site, de versie van de contractvoorwaarden die aan de klant werden voorgelegd 
en de aanvaarding van deze voorwaarden door de klant. Zelfs als het bedrijf een 
effectief en efficiënt clickwrap-proces opzet dat leidt tot rechtsgeldige, bindende 
en toelaatbare overeenkomsten, wordt de waarde in zo'n proces enkel gereali-
seerd als er voldoende bewijs van dergelijke overeenkomsten wordt gecreëerd  
en beschikbaar blijft voor een eventuele juridische procedure die daaruit  
voort vloeit.20
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Aanbevolen praktijken voor Clickwrap-overeenkomsten

Ongeacht het type transactie of overeenkomst moet voor een effectief 
Clickwrap-proces rekening worden gehouden met de volgende punten:

'Niet-poreus'.  Er mag geen alternatieve manier zijn om het product of de 
dienst te verkrijgen zonder op de knop te klikken, het vakje aan te vinken of 
een andere positieve actie te ondernemen.

Duidelijke oproep tot actie. De knop of het selectievakje moet zodanig 
worden weergegeven dat de aanvaarding of afwijzing ondubbelzinnig is. Er 
kan een verklaring worden opgenomen waarin de klant wordt geïnformeerd 
dat hij door te klikken akkoord gaat met de contractvoorwaarden en dat 
klikken verplicht is voordat de instemmende partij verder mag gaan met 
de transactie/activiteit. De knop of het selectievakje evenals de verklaring 
moeten duidelijk worden weergegeven.

Gebruikersverklaring. Idealiter moet in de informatieve verklaring bij 
de oproep tot actie ook worden vermeld dat klikken betekent dat de 
instemmende partij verklaart de contractvoorwaarden te hebben gelezen en 
deze te aanvaarden. Een bedrijf kan ook een tweede knop of selectievakje 
gebruiken om de instemmende partij dit te laten bevestigen.

Prominent zichtbare voorwaarden. De contractvoorwaarden moeten op 
het scherm nabij (meestal naast of net boven) de oproep tot actie worden 
weergegeven, zonder verdere afleidingen. 
 
Beschikbare voorwaarden. De klant moet de contractvoorwaarden in 
zijn geheel kunnen bekijken. Als er hyperlinks worden gebruikt om de 
voorwaarden weer te geven, moeten deze goed gelabeld zijn, dat wil 
zeggen dat het duidelijk is wat er via de hyperlinks wordt gepresenteerd.21 
Bedrijven die een extra compliance-laag wensen, kunnen bij het Clickwrap-
proces vereisen dat de klant door de volledige voorwaarden bladert of de 
op hyperlink klikt voordat de knoppen of selectievakjes voor aanvaarding/
afwijzing worden geactiveerd. Bovendien moet de klant de voorwaarden 
kunnen afdrukken of downloaden om ze door te nemen alvorens ze  
te accepteren. 
 
Afdwingbare voorwaarden. Het bedrijf moet zijn contractvoorwaarden 
zodanig opstellen dat wordt gewaarborgd dat alle bij wet verplichte 
informatie wordt verstrekt, in de door de wet voorgeschreven vorm, terwijl 
de voorwaarden wel redelijk beknopt en gemakkelijk te lezen zijn. Indien 
de voorwaarden bepalingen bevatten zoals een arbitrageclausule, een 
forumkeuzeclausule of beperkingen van aansprakelijkheid en garantie, 
moet het bedrijf overwegen om, naast of nabij de oproep tot actie, een 
kennisgeving aan de klant toe te voegen waarin wordt vermeld dat de 
contractvoorwaarden dergelijke bepalingen bevatten.22
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Bewaarde voorwaarden. Ongeacht of het bedrijf de klant toestaat de 
contractvoorwaarden nu vóór of na acceptatie te downloaden of af 
te drukken, moet de klant te allen tijde worden geïnformeerd dat deze 
mogelijkheid bestaat. Als alternatief kan het bedrijf de klant vóór en na 
acceptatie informeren dat de voorwaarden ofwel worden opgeslagen in het 
online systeem of de applicatie van het bedrijf (waar ze desgewenst kunnen 
worden ingezien) ofwel per e-mail aan de klant worden toegezonden voor zijn 
eigen administratie.

Compatibel en consistent. Het gehele Clickwrap-proces moet worden 
getoetst aan het gebruik van algemeen beschikbare besturingssystemen, 
apparaten en platforms (bijvoorbeeld mobiel, tablet en laptop) door de klant, 
om er zeker van te zijn dat altijd hetzelfde proces wordt gevolgd, ongeacht 
het besturingssysteem, apparaat of platform dat de klant gebruikt.

Klantverificatie. Processen moeten worden ingezet om de identiteit van 
de klant vast te stellen die het clickwrap-proces binnenkomt en, indien 
van toepassing, de bevoegdheid van deze persoon om namens de klant te 
handelen.23 Dergelijke processen kunnen bestaan uit het contact opnemen 
met de klant via een vastgesteld e-mailadres of het verstrekken van unieke 
inloggegevens aan een geverifieerde vertegenwoordiger van de klant om 
toegang te krijgen tot het instemmingsplatform.

Bewijs van overeenkomst. Zoals hierboven aangegeven, moet het bedrijf 
het bewijs van het hele proces en de overeengekomen voorwaarden 
bewaren voor gebruik indien zich op een later moment een geschil voordoet. 
De Clickwrap-oplossing moet klantidentificatiegegevens en -activiteiten 
registreren, met inbegrip van het verstrekken van Clickwrap-toestemmingen, 
evenals de vorm of versie van de contractvoorwaarden waar de klant 
mee instemde. Bovendien moeten de stappen van het proces worden 
geregistreerd op het moment dat de klant zijn toestemming gaf, aangezien 
processen in de loop van de tijd regelmatig worden gewijzigd.
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Overige overwegingen ten aanzien van Clickwrap-overeenkomsten

Welk elektronisch instemmingsproces moet worden toegepast, hangt af van de 
complexiteit van het gebruiksscenario en de voorwaarden van de overeenkomst, 
alsook van de vraag of een handtekening bij wet verplicht is. Elektronische docu-
menten worden door zowel de Amerikaanse als internationale wetgeving over het 
algemeen toegestaan als bewijs van overeenkomsten, mits aan de juiste vereisten 
voor het opstellen van contracten wordt voldaan. Er moet op worden toegezien 
dat transacties die uitdrukkelijk zijn uitgesloten van ESIGN of UETA (bijv. een tes-
tament) of die door andere wetgeving uitdrukkelijk zijn beperkt, niet elektronisch 
worden ondertekend of geaccepteerd. Ook kan een e-handteken-ingenproces 
met uitgebreidere functies en workflowopties geschikter zijn voor documenten 
waarbij meerdere ondertekenaars betrokken zijn, die een hoge dollarwaarde of 
een grotere kans op fraude vertegenwoordigen, die unieke aandacht vereisen 
(bijv. beperkende convenanten)24, of goedkeuring door de overheid of naleving van 
specifieke elektronische normen, formaten of andere vereisten in bepaalde 
rechtsgebieden (bijv. belastingformulieren en -rapporten, klinische proeven met 
geneesmiddelen, documenten met voorschriften inzake de handel in effecten of 
grondstoffen, de oprichting van bedrijven of rechtspersonen en organisatorische 
documenten). Deze uitsluitingen zijn echter beperkt, wat betekent dat veel over-
eenkomsten die dagelijks in het bedrijfsleven worden gebruikt geschikt zijn voor 
een Clickwrap-oplossing die is geconfigureerd in overeenstemming met de best 
practices om rechtsgeldige, bindende, toelaat-bare en afdwingbare contracten te 
produceren en deze te documenteren en er bewijsmateriaal van te bewaren.

Over de schrijvers

Margo H.K. Tank en David Whitaker houden zich bezig met Digital Transformation 
Strategy als onderdeel van de Intellectual Property and Technology Practice van 
DLA Piper LLP in de VS. Margo is ook de Amerikaanse medevoorzitter van de 
DLA Financial Services Sector en medevoorzitter van de Blockchain Group. 
Samen hebben ze meer dan vier decennia ervaring met het adviseren van 
commerciële ondernemingen, waaronder financiële dienstverleners, FinTech-
bedrijven en technologische dienstverleners over het volledige spectrum van de 
naleving van de regelgeving met betrekking tot het gebruik van elektronische 
handtekeningen, elektronische documenten, identiteitsbeheer, virtuele valuta 
en andere digitale bedrijfsmiddelen om volledig digitale transacties mogelijk te 
maken. Margo en David werden vermeld in de Chambers Fintech Guide voor 2019.



Notes 
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1  Clickwrap-overeenkomsten worden onderscheiden 
van zogenoemde 'browsewrap'-overeenkomsten. 
Een browsewrap-overeenkomst vereist geen enkele 
bevestiging door een partij als bewijs van instemming 
voor juridische bindingskracht. Meestal worden de 
voorwaarden beschikbaar gesteld op een website, waar 
de gebonden partij deze al dan niet daadwerkelijk bekijkt. 
Rechtbanken hebben in het verleden browsewrap-
overeenkomsten op basis van zeer specifieke feiten 
en omstandigheden als juridisch bindend beoordeeld. 
Zie International Star Registry of Illinois v. Omnipoint 
Marketing, LLC, 510 F.Supp.2d 1015 (S.D. Fla 2007) 
(rechter handhaafde browsewrap-voorwaarden die 
waren opgenomen in facturen); Internet Archive v. Shell, 
505 F.Supp.2d 755 (D. Colo. 2007) (motie om dit te 
verwerpen werd afgewezen omdat de beklaagde feitelijke 
kwesties betreffende de plaatsing door de website-
eigenaar en de toegankelijkheid van de browsewrap-
gebruiksvoorwaarden aan de orde stelde).

2  Hierbij moet worden opgemerkt dat een Clickwrap-
proces kan worden gebruikt als equivalent van een 
handtekening wanneer deze bij wet wordt vereist, zoals 
bijvoorbeeld in het kader van de wetgeving inzake 
fraudebestrijding, en dat deze kan worden gebruikt 
om instemming met de bindende kracht van een 
overeenkomst duidelijk te maken, zelfs in het geval dat er 
geen handtekening is vereist.

3  I. Lan Systems, Inc. v. Netscout Serv. Level Corp., 183 
F.Supp.2d 328 (D. Mass. 2002). Zie bijvoorbeeld ook de 
volgende eerdere zaken waarin 'doorklikovereenkomsten' 
impliciet rechtsgeldig werden verklaard: Compuserve, 
Inc. v. Patterson, 89 F.3d 1257 (6th Cir. 1996) (online 
registratieovereenkomst waarbij de gebruiker 'akkoord' 
typte alvorens zich voor een online dienst te registreren); 
Hotmail Corp. v. Van$ Money Pie, Inc., 47 U.S.P.Q.2d 
1020 (N.D. Cal. 1998); Groff v. America Online, Inc., No. 
PC 97-0331, 1998 WL 307001 (R.I. Super. Ct. 27 mei 
1998) (de abonnee kon zich niet aanmelden zonder te 
klikken op de knop 'Ik ga akkoord' naast de knop 'Nu 
lezen' of de knop 'Ik ga akkoord' naast de knop 'Ik ga niet 
akkoord' aan het einde van de overeenkomst); Caspi v. 
Microsoft Network, LLC, 732 A.2d 528 (N.J. Super. Ct. 
App. Div. 1999) (de gebruiker moest instemmen met 
een online licentieovereenkomst voordat hij software 
kon installeren); In re Real Networks, Inc., Privacy 
Litigation, No. 00 C 1366, 2000 WL 631341 (N.D. Ill. 
May 8, 2000) (de gebruiker moest instemmen met een 
online licentieovereenkomst voordat hij software kon 
installeren). Vergelijk Williams v. America Online, Inc., 
No. 00-0962, 2001 WL 135825 (Mass. Super. Ct. Feb. 
8, 2001) (de voorwaarden van de overeenkomst waren 
alleen in te zien door twee keer de standaardkeuze 'Ik ga 
akkoord' te negeren en twee keer op 'Nu lezen' te klikken. 
Een gebruiker die op 'Ik ga akkoord' klikte, was gebonden 
aan een overeenkomst die hij nog nooit had gezien).

4  Zie Berkson v. GoGo LLC, 97 F.Supp.3d 359 
(E.D.N.Y. 2015) (waarin algemene beginselen voor de 
afdwingbaarheid van internetovereenkomsten werden 
vastgesteld: (1) uit het bewijsmateriaal moet blijken dat 
de gebruiker van de overeenkomst op de hoogte was 
gesteld, (2) de link naar de voorwaarden bevindt zich op 
een plaats waar de kans groot is dat de gebruikers deze 
zullen zien, en (3) een gebruiker wordt door het ontwerp 
en de inhoud van de website en de webpagina met de 
overeenkomst aangemoedigd om de voorwaarden goed 
te lezen, die via duidelijk zichtbare hyperlinks beschikbaar 
zijn).

5 Zie id. (De aanbieder moest aantonen dat een redelijk 
persoon in de positie van de consument zou hebben 

geweten waarmee hij instemde. De rechter gaf 
aan dat de aanmerkelijk kleinere hyperlink voor de 
contractvoorwaarden in contrast stond met de grote, 
gekleurde aanmeldknop.).

6 Deze whitepaper werd opgesteld in opdracht van 
DocuSign, Inc. en is uitsluitend bedoeld ter informatie. 
De inhoud mag niet worden geïnterpreteerd als juridisch 
advies met betrekking tot enige kwestie die dit document 
aan de orde komt.

7 Zie noot 3 hierboven.

8 Zoals goedgekeurd en aanbevolen door de National 
Conference of Commissioners on Uniform State Laws 
in juli 1999. Definitief ontwerp beschikbaar op https://
https://www.uniformlaws.org/viewdocument/final-
act-with-comments-29?CommunityKey=2c04b76c-
2b7d-4399-977e-d5 with-comments-
29?CommunityKey=2c04b76c-2b7d-4399-977e-d5 
876ba7e034&tab=librarydocuments. Elke staat en 
elk grondgebied van de VS heeft zijn eigen variabele 
versie van de UETA. Drie staten (Illinois, New York en 
Washington) hebben de UETA niet overgenomen, 
maar hebben soortgelijke wetten aangenomen of zijn 
onderworpen aan ESIGN. Staten die een versie van UETA 
hebben aangenomen die niet voldoet aan de eisen van 
ESIGN (bijv. Californië), zijn ook onderworpen aan ESIGN.

9 15 USC 7001 et seq. ESIGN werkt op federaal niveau.

10 Zie bijv. Moretti v. Hertz Corp., No. 113-2972, 2014 WL 
1410432 (N.D. Cal. 11 april 2014) (de klant moest klikken 
om via hyperlink toegankelijke gebruiksvoorwaarden 
te accepteren om verder te gaan met de transactie); 
Sherman v. AT&T Inc., No 11-C-5857, 2012 WL 
1021823 (N.C. Ill. 26 maart 2012) (online proces 
inclusief bevestiging via een selectievakje dat de 
klant de servicevoorwaarden heeft gelezen en ermee 
heeft ingestemd). Zie ook Jaouad El Majdoub v. 
CarsOnTheWeb.Deutschland GmbH, zaaknr. C-322/14, 
21 mei 2015, Europees Hof van Justitie (met een 
interpretatie van een Clickwrap-overeenkomst in het licht 
van artikel 23(2) van Verordening van de Raad (EC) nr. 
44/2001 van 22 december 2000).

11 Bepaalde soorten overeenkomsten kunnen worden 
uitgesloten van ESIGN of de UETA. In de regel dienen 
bedrijven hun bedrijfsjurist te raadplegen alvorens 
elektronische handtekeningen te gaan gebruiken of te 
aanvaarden.

12 Hoewel sommige overeenkomsten misschien niet hoeven 
te worden ondertekend, kan het nog steeds wettelijk 
vereist zijn dat zij schriftelijk worden opgesteld en in dat 
geval hebben ze nog steeds profijt van de bepalingen van 
ESIGN en de UETA.

13 Wat de afdwingbaarheid betreft, bevat de Amerikaanse 
wetgeving aanvullende vereisten die in deze10 
whitepaper niet expliciet aan de orde komen. Wanneer 
wordt gekozen om een elektronisch instemmingsproces 
te implementeren – hetzij via Clickwrap, hetzij via een 
uitgebreidere handtekeningservice – is overleg met 
een jurist aan te bevelen om te waarborgen dat het 
geselecteerde proces resulteert in rechtsgeldige, 
toelaatbare en afdwingbare contracten waarop kan 
worden vertrouwd.

14 Bepaalde staatswetten geven blijk van zo'n voorkeur (bijv. 
Washington, Utah), maar op dergelijke wetten wordt al 
een voorschot genomen door ESIGN.

15 eIDAS is ingesteld bij Verordening (EU) nr. 910/2014 van 
23 juli 2014 inzake elektronische identificatie en vervangt 
Richtlijn 1999/93/EG van 13 december 1999.

16 Het gekwalificeerde certificaat moet worden afgegeven 
door een vertrouwensdienstverlener die de identiteit van 
de ondertekenaar verifieert en de authenticiteit van de 
handtekening garandeert. De vertrouwensdienstverlener 
moet op de lijst met vertrouwde aanbieders van de 
EU staan en gecertificeerd zijn door een EU-lidstaat. 
Bovendien moet het gekwalificeerde middel voor het 
aanmaken van handtekeningen garanderen (i) dat de 
vertrouwelijkheid van de gegevens voor het aanmaken 
van elektronische handtekeningen wordt gewaarborgd, 
(ii) dat de gegevens voor het aanmaken van elektronische 
handtekeningen in de praktijk slechts één keer kunnen 
worden gebruikt, (iii) dat de gegevens voor het aanmaken 
van elektronische handtekeningen niet kunnen worden 
afgeleid en dat de gegevens voor het aanmaken van 
elektronische handtekeningen worden beschermd 
tegen vervalsing met behulp van de huidige beschikbare 
technologie en (iv) dat de gegevens voor het aanmaken 
van elektronische handtekeningen op een betrouwbare 
manier door de legitieme ondertekenaar tegen gebruik 
door derden kunnen worden beschermd.

17 Een bedrijf moet de wetgeving van elke EU-lidstaat 
controleren om te bepalen of er voor bepaalde 
documenten Clickwrap mag worden gebruikt, om er 
zeker van te zijn dat dit proces door de rechtbanken 
van de desbetreffende EU-lidstaat toelaatbaar en 
afdwingbaar wordt geacht.

18  Bedrijven moeten ook hun verificatiepraktijken evalueren 
om ervoor te zorgen dat de persoon die het Clickwrap-
proces uitvoert en met de contractvoorwaarden instemt 
ook daadwerkelijk de klant is met wie het bedrijf een 
contract beoogt te sluiten.

19  Zie noot 20 en 22 hieronder.

20 Zie Vandehey v. Asset Recovery Solutions, LLC, 2018 
WL 6804806 (USDC E.D. Wisc. 2018) (Verwerver van 
Clickwrap-kredietovereenkomsten verloor arbitrage 
vanwege onvoldoende bewijs van het Clickwrap-proces 
en de aanvaarding van de leningen door de eisende 
partijen).

21 Hyperlinks worden van oudsher visueel aangegeven door 
het gebruik van onderstreping en blauw lettertype.

22 Zie Applebaum v. Lyft, 2017 WL 2774153 (S.D. N.Y. 2017), 
*3 (De weergegeven contractvoorwaarden begonnen 
als volgt: 'LET OP: DEZE BEPALINGEN VEREISEN DAT 
U VORDERINGEN TEGEN LYFT VOORLEGT AAN HET 
BINDENDE EN DEFINITIEVE OORDEEL VAN HET 
ARBITRAGEHOF….'); Berkson, 97 F.Supp.3d, 403 (De 
rechtbank merkte op dat Gogo 'geen inspanning leverde 
om de aandacht [van de consument] te vestigen op zijn 
gebruiksvoorwaarden', doordat (i) de consument niet 
werd geïnformeerd dat de voorwaarden een contract 
waren, (ii) er geen hoofdletters werden gebruikt, (iii) er niet 
naar de gebruiksvoorwaarden werd verwezen als zijnde 
'belangrijk' en (iv) de consument niet werd gevraagd om 
de voorwaarden te lezen).

23 Zie bijv. Jim Schumacher, LLC v. Spireon, Inc., No. 
3:12-CV-625, 2015 WL 3949349 (uitspraak in kort 
geding afgewezen wegens gebrek aan bewijs dat 
inloggegevens werden gebruikt door een bevoegde 
bedrijfsvertegenwoordiger).

24 Zie TopstepTrader v. OneUp Trader No. 17 C 4412 (N.D. 
Ill. 2018) (het opnemen van een non-concurrentiebeding 
in een Clickwrap-overeenkomst werd niet afdwingbaar 
geacht wegens gebrek aan consideratie).
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